
תנאי הגשה וקריטריונים

בחרו את המסלול המתאים לכם 

מסלול ארגונים בפריסה ארצית 
• 	

ארגון שפעולותיו ומערך המתנדבים שלו פרושים 

ברחבי הארץ, בשלושה מוקדים לפחות.
• 	

מענק בגובה 50,000 ₪ לצורך הפעלת פיילוט, 

אשר בהמשך יורחב לפריסה רחבה בארגון.

מסלול פעילות מקומית
• 	

יוזמה לפעילות קבוצתית של בני נוער עם 

מוגבלות/ללא מוגבלות, מהם לפחות שלושה 

משתתפים עם מוגבלות, הפועלים למען 

מטרה חברתית מסוימת בפורמט מובנה.
• 	

שני מענקים בהיקף 20,000 ₪ כל אחד 

לצורך הפעלת תכנית קבוצתית מקומית.

הצטרפו למהלך ליצירת הזדמנויות עבור בני נוער עם מוגבלות:
לפעול ולהשפיע, לממש את הפוטנציאל ולאפשר לחברה ליהנות מתרומתם

מטרתו של קול קורא זה היא להרחיב את מגוון הפעילויות במסגרת מעורבות חברתית והתנדבות 

משמעותית באמצעות יצירת מאגר רעיונות לתפקידים המותאמים לנוער עם מוגבלות*. ההצעות 

ירוכזו וימוינו על ידי ועדת המענק אשר תבחר ביוזמות הזוכות. יוזמה אשר תבחר תזכה במענק כספי 

ובליווי מקצועי למשך שנה, וכן תתועד, תפורסם ותהווה השראה ליוזמות נוספות. הצעות נוספות 

שייבחרו על ידי הועדה יוצגו גם הן במאגר הרעיונות באתר משרד החינוך.

תכנית 'לשם שינוי' מקדמת מעורבות חברתית והתנדבות משמעותית של נוער עם מוגבלות, בדגש על 

מיצוי חוזקותיהם ובהתאמה לצרכיהם, תוך שינוי עמדות בחברה, ופועלת ליישום מיטבי של התכנית 

'התפתחות אישית ומעורבות חברתית' של משרד החינוך בקרב בני נוער עם מוגבלות.

 להגשת הצעות ליוזמות להתנדבות 
 ומעורבות חברתית של נוער עם מוגבלות
ההצעות הזוכות יזכו למענק כספי וליווי מקצועי

קול קוראקול קורא
תנאי סף 

• 	
הפעילים והפעילות ביוזמה )לפחות שליש 

מהם( יהיו נערות ונערים עם מוגבלות
• 	

יוזמה אשר עונה על צורך אמיתי ומאפשרת 

עשייה משמעותית - קישור לעקרונות 

מעורבות והתנדבות משמעותית
• 	

יוזמה אשר תפעל כבר בשנת הלימודים 

הקרובה )תשע"ט(
• 	

יוזמה מתמשכת וסדירה לאורך השנה
• 	

יוזמה אשר מייצרת השפעה על הקהילה
• 	

 יוזמה היכולה להוות מודל בר יישום 

במקומות נוספים
• 	

רשות מקומית/בית ספר/ארגון - העומד או 

מסוגל לעמוד בתנאי נוהל ההסדרה.

* סוגי המוגבלויות: פיזית/ חושית/ נפשית/ קוגניטיבית/ תקשורתית

על התכנית המוצעת לכלול:
• 	

הבניית תפקידי פעילות מותאמים והגדרת 
מיומנויות נדרשות

• 	
התאמת תהליך קליטת המתנדבים

• 	
בניית הכשרה מונגשת ופיתוח עזרי למידה 

מותאמים במידת הצורך
• 	

ליווי ותיווך של איש צוות לאורך השנה
• 	

חיזוק הקשר/גיבוש עם שאר המתנדבים בארגון
• 	

איש קשר מתוך הארגון המוביל את התכנית 
ומתכלל את הנושא

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/7/7-9/HoraotKeva/K-2014-11-1-7-9-8.htm


ניקודפירוטסעיף

תוכן 
ההצעה

ייחודיות והתאמה לבני נוער עם מוגבלות, מגוון תפקידים 
40%משמעותיים, פעילות משותפת של בני נוער עם וללא מוגבלות 

מעגלי 
השפעה

אופן ורמת השפעת התכנית על הסביבה, כמות ומגוון 
15%המושפעים מהתכנית, השינוי שייווצר בעקבות התכנית 

היתכנות

היתכנות המשך בשנים הבאות, מודל בר יישום במקומות 
נוספים, פלטפורמת התנדבות יציבה, חיבור לפלטפורמות 

קיימות, שותפויות, משאבים נדרשים, ניסיון קודם )של המציע 
או של השותפים(

20%

התרשמות 
הועדה

יצירתיות וחדשנות, חיבור לקהילה, עידוד לאקטיביזם של בני 
25%הנוער, מעורבות בן/בת נוער עם מוגבלות בהגשת ההצעה

100%סה"כ

לוח זמנים
הכרזה על היוזמות הזוכות: במהלך יולי 2018 יום ה' ט"ו בתמוז תשע"ח 28.06.2018 בשעה 22:00 מועד אחרון להגשת יוזמות:

תחילת הפעלת היוזמה: עד נובמבר 2018

הגשת הצעה
הצעות יוגשו דרך טופס ההגשה בלבד

במידה ומתעוררות שאלות נוספות, שאינן מופיעות בקובץ, 
נשמח לעמוד לרשותכם/ן:

leshemshinui@israelelwyn.org.il

אולי יעניין אותך גם

להגשת הצעה לחץ כאן
קובץ שאלות ותשובות

לשם שינוי באתר מנהל חברה ונוער

מאגר הרעיונות לשם שינוי

תמורה
כל היוזמות המתאימות ייכנסו למאגר הרעיונות באתר משרד החינוך, ותהיינה 

שותפות לקידום השתתפותם של בני ובנות נוער עם מוגבלות בחברה.

היוזמה הזוכה תקבל מענק כספי וליווי מקצועי לצורך בניית תשתיות לפיתוח 

פעילות משמעותית וארוכת טווח.

השיקולים לבחירה
לצד תנאי הסף, ועדת המענק תבחן את העמידה בקריטריונים ותדרג את היוזמות 

לפי המשקולות הבאים:

תינתן ניתן להגיש יוזמה קיימת הזקוקה לתמיכה, יוזמה קיימת הזקוקה להתאמה  עדיפות  היתכנות.  שתציג  חדשה  יוזמה  או  מוגבלות  עם  נוער  *יודגש כי תתקבלנה רק הצעות בהן בני הנוער עם המוגבלות הם המתנדבים.ליוזמה אשר בן/בת נוער עם מוגבלות שותף/פה בגיבוש ההצעה.  לבני 
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